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llil IL" e» lo Blóco Ht:I"ho,:: da H.ii1tler e' ve ou sollresse de uma cr.se nervosa

eClama. UIZ ""ar s Lua"
01 -

Diante da in iistencia dos jor n a

Prestes gelariano listas, accre icentou:

d O I
.

I b' L d 2 (G) O «Hitler é vegetariano e, se-

ÇO-.es O !�Caval erro da Amanhã virá tam em a rua o on res, .-
- mar-

d bl F Ih d L h' d b gundo creio, deseja ardentemente
Esperança" póde bem organiza o óco os« 1 03 quez e ot ian, ao esern ar-

a paz».J,,- Lua», d� [oliõesda Prainha, car no aeroporto de Croydon, derMgressar -----------

PO O
e sob a batuta bamba do ani- regresso de Berlim, declarou a03 M·

,-..

V Rio, 1 (O) - O capitão alls nrevemado musicista sr. Ventura Feijó. representantes da imprensa que _

1Il. �Felint.: ív1ül1eí-, chefe de Po-
O ch àro, que é da ponta e pro- não podia revelar os termos da RIO, 1 (G) -, Hoje deixa-

Iicia, entrevistado pdo Dia-
mette coisas deliciosas, rebocará sua entrevista COla o sr. Adolf ram de circular diversos matuti-

E rio di! Noile diz entre outras I d d 1screvem-nos:
,.

t
o cordão cornp rsto de urnas Hit er, por se tratar de conver- nos, em vista e se terem ecia-

«Sr. Redactor de A Gazela. CO:;OélS O scg!li,n e:

t
r dezoito fiO'ur.F. que devidamente sação de naturesa particular. rado em gréve crescido número

Como toda a cidade que se

t' C)�1nnlllS�) �n re �os p�Hn�a,iall> C) fi ac-e itua �) 3pU- Lord Lothian desmentiu qu� o de graphicos, como repulsa á lei
mo, 1 (O) -A meno: Be- preza, FlorianopC'lis tambem tem �s a sen o, exp ora o pe.os ro virão sambar OJ. «.:3ro:d .z.iy> <reichskanz ler» estivesse doente de segurança.

1'lnl'1a de 17 annos, tugiu de o seu local de reunião familiar e interess is inconíessaveis de',
.- 's.,......"..,r..iõ.'.._..-..,__,. =-."r.;;.."'I�"'""""t... '3"'''Z''}:'*'�".<Z-.�'';'�"casá' vestindo-se com trajes de [ooilng. issa mania, aliás, nas- certos agiLd ires que pos-

e

r�:s ;F�I�;:asdl L'Ja» estão no @f
�,...-....-... """"��--... ...- ..,_�"'""'��=---"""""-"='�""""'''_'"�OII.__ ''''"'''''".,

"...,.,.,.""'�Inas�Lllinos e passou seis CêU com os primeiros bipedes sem suem palacetes, andam de .. "

vencer a 'ij AC IOA ijautorn )'Jel e usam luvas." hrrne proposito a� �� .

mezes ausente.. empregada, pennas, pela necessidade que sen- Taça do KaUcl e riU isso darão m
.

. �
P"assando por homem, Beli- tiram de desabafar, quotidiamente, Proseguind», O entrevista-

d '- �.'� lji1
li tu o o que km e mais o que nao !'J ��

nha namorou uma filha do e sem trocadilho" as suas penas, do d.sse depois e CO:1-
tem,.. � O deputado gaúcho sr. Pedro Vergara, com o seu �

'senhorio, sendo agora ,d�-I isto és SU3S ,canseiras, suas -dôres sultar O m.nistro Góes Mon-
O.; «Filhos da Lua» amanhã � tornbão de Marajah de Kapurtala, com seu ar esquisito de

���nunciada e presa. Na policia e suas alegnas. teiro, que Luiz Carlos Pres-
promette para enfrentai-os tambem r� quem inventou cuspir para cima, com seu hornbro inclina- ['

���.-,,\1elinha disse que, se vestiu Pois, todo o mundo sab�, o tes póde r .gresar ao Paiz
virão outros que são tambem ij do mais p'ra lá do que p'ra cá, atestando o esforço que Iit

'��l homem por odio ao sexo trecho da praça 15 e rua Fehppe e assurn.r a direcção da Al- .

I' d b i despendeu desde pequeno sobraçando pesados e massudos 1ft1
'CIG

I' N' I Lib t d pra a e ons... ��
masculino e para ver si, as- Schmidt, pelo vulgo baptizado lu- íança aCiona I er a ora. � compendies, sem ter sentido corno nos outros a torturante It
sim os Romens deixavam-na xuosamente de «Broadway», é a O melhor sortimento de Banho a _phantasia�, necessidade de assimilar a gramática, rompeu ante-ôntern

I�·tranquílla, botica dessa aldeia de vida civili- artigos para homens f-à na R os debates na Câmara, em torno da já célebre Lei l�áu 1zada, onde á noite se reune a Ia-
casa A CAPITAL. Amanhã, ás 9 horas, realiza-se �� ou lei Réu, ou ainda lei Monstro, como quizerem. A Lei �

I
milia barriga-verde, para discre-

na praia do Müller um banho a � de Segurança Nacional vem vindo aos trompassos e tram- �
t "I·

tear sobre os mais diversos assum- fiedindo phantasia patrocinado pela alegre � bulhões, para enegrecer ainda mais as tintas, já de per si

���COn ra a e I ptos, e onde as moças casadoiras _t; � SI'lilIhe.- ro moçada das ruas Hoepcke e: Du- � bastante sombrias. que delineiam o quadro da vida brasi- li

d vão encontrar o seu futuro <guar- U Q iii II
arte Schutel. ,� leira.

��'. e segU- da-chuva». Washington 1 (G) - Nos � A primeira cousa que a lei revela em todo o seu 'li
rança" Nesses dias, então, de fúria meios financeiros commi:n- Querendo reparar, engraxar e la- � monstruoso conjunto é o colapsó de que está amea�ado o �

carnavale�ca, a BroadwJY ench. tava-3e hoje a proposta da var seu automovd procure a «GA- � regime, que em quasi meio século tem feito a infelicidade �
á cunha. m:ssão Souza Costa, solicí- RAGE AMERICANA» rua � da Nação. Mas. não só o regime; os nossos homen3 ptlbli- �

Entretanto, a reclamação é gé- tando um emprestimo de 20 Francisco Tolentino n' 1. � cos, tambem. A estabilidade das instituições é precaria, �
•.

ral contra a escassez da illumina- milhões de dollares.

R � confessa ingenua e placidamente a longa exposição de mo- �
ção pública nagNuellef movimenta- Usar o «SABÃO INDIO» qlier • e ta r - � tivqs dessa lei que nos vem arrolhar, apó3 -uma revoluç10 �di,simo tre�ho. ão osse!''} os re-, " .' b td, ij que gritou e defendeu pelos quatro cantos da terra a ga- �

cd�lames illuminalivo� e as lâm'pa�a3 ��ZLp.l�n���rlâ�li�ist:l)
O os

d' a' d o � rbaI111.ctiaasd.as já tão célebres e apregoadas liberdades pú- �,as casas commerClaes, preClsana-
,.

� �
mos, sem exaggero, nscar um Onze mortes ij Essas liberdades públicas, tão femcntídas e apregoa- I�phósphoro para reconhecermos o

O pagamento � das, são o nétar delicioso com que os demagogos de suas �interlocutor. STUTTOART 1 (G)- ° � vorazes ambições pessoais e insatisfeitos desejos de glória, 11
E isso, positivamente, não es- avião commercial, que faz a � embriagam o povo pacifico e bom deste vasto e desnor- ij.tá certo. E' necessario que a Di- linha Berlim - Moscou, cahiu Conforme notificação publica- �.� teado Brasil. �

rectoria de Obras Publica, deter- violentamente sobre o solo, da no «Diario Official», o The- �J Onde ha pressão, tambem ha tensão; vai daí a nossa �
mI'ne o reforço da I'llumI'nar-ao na occasionandu onze mortes, somo do Estado apenas inicia-

��.
- Ih tI' d " h d t �Q1':f � lmpressao que seme an e el e anoc o, em vez e ran-

�.�Até O dia 19 do corrente, chamada {J3roadway, attendendo, sendo tres da tripulação e rá os pagamentos ao funcciona-
'!J quilizar o povo, vai precipitar os acontecimentos com a "J

ás 12 horas, a 16::>: Inspe- assim, os justos reclames do povo todos de decendencia allemã. lisno público estadual na, próxi- � rapidez inaudita que somos incapazes de prever e cUJa a �}
ctoria Regional dv Trabalho, : concorr��do para enlP:estar á Ã, «GARAGE AMERICA- ma segunda-feira, 4 de fevereiro. � extensão e gravidad€ ninguem será capaz de calcular. tffi

·.desta capital receberá ins- «sala.de-vls�tas» da CapI�al_ um NA» attende a qualquer hora do Habi�u�l�ednte esseds. pagamen- � Mas o burro vai carregado á vontadé do dono sorridente. �cr.ipções de commerciantes, aspecto mUlto outro qUe nao o dia ou da noite. Phone 1.577. tdos Sãd InlC;a os no la pnmeuo
� A literatura do atual momento, bem como a oratoria �

que queiram concorrer ..cao actual.
,.

' e ca a mes. ti bombastica de certos espiritos reacionarios, por indole e �
fornecimento de artigos do Seguro de que me dIspemarelS Novos com- Ameaça � por principios, serão c€rtamente o rastilho para a deflagra- �.c.onsumo daquella repartição. agasalhos nas valentes columnas

b t �I ção do incendio. Além disso ambos, literatura e discurseira, �.

de fi Gazeta, confesso-me a es no commerc ia I r apresentam outras caracteristicas muitissimo interessantes: são �
leitor assiduo, Uru9uay " perfeitamente identicas ás dos tempos calamitosos do sr. �

�I Washington Luís, antes de outubro de 1930. �-"Dia do João Gt'umixama LIVRAMENTO, 1 (0)-' New-York, l(G)-N�ta-seltl Sempre, em todas as épocas, haescribase fariséus. �
- Segundo informes aqui rece- grande �reocupação �o selO do � E o povo já está cançado, desiludido e enojado de tanto �Carroceiro" ,,=-o=:��""'''''� bidns houve mais dois com- commerClo norte:am��c�no, pela

ltl' aviltamento e de tão grande degradação do carater. �� N � bates entre forças revoluciona- fórte concurrencl� Inlc)�da pel� � Quando eu era rapaz e caçava com espingarda taqua- �
Em commemoração á pas- � OS � rias e governamentaes, nos Japão, qt e está Intro�uz.mdo tecI- � rÍ, ainda me lembro, um dia carreguei demais a espingar- �

sagem amanhã do "Dia do Jtl Bt· d �� logares Calonia e Minas de dos. por preços baratlsslmos. � dinha e, quando dei o tiro, o cano da arma se partiu, o �
Carroceiro", o synd.icato des- � as I o res � Canale, no uruguay, resul- 'I �I tiro saíu pela culatra e... o passarinho foi embora, bateu rw
ses abnegados serVidores do ������ ����� tando crescido número de � azas e voou. �
povo realizará diversos fes- mortes.

O B
II

I � Um liquido é metido num vaso, si a pressão interna �tejos. O'· t �.{ . ,

I l'i' Consta que se subele vou raSI na,.. fôr superior á resistencia das paredes, estas cédem em to- �
man'ha- havera' a so- J !eJ��o, o

d,rreq�,e OI po
I IC: o 40. Reflimento de Infanta-

X I O I
·

da � r,!Pela
sr. oao neves a lon aura 0r '

�
.

M' Ym P Ia � das as direções, resultando como conseguencia, uma cala-
�1lemnidalle do hasteamento./.'. '

fill· d P i'd na, com sede em ontevl- r..iI midade ou um desastre. 'it.

Jereceu a lanca os ar I os , I!� �
. f �da bandeira, em sua séde á

_ Por Sta. Calharina, os seus
deo.

. _ � r.�..� O povo brasileiro foi sempre um fanático da liberda- �
rua Brusque' ao meio-dia . d d d' I I As pnsoes eflectuadas na BERLIM, 2 (G.)-O Brasil.. de de pensar e de agir. E por essa liberdade, já muito �an·

r�uma excellen'te cl1urrascada slervd,çoSs
e a. VO?;! 'bo Junl da aolcoi: capital Uruguaya elevam-se a fez chegar ao comité de

organi-"'I ld �,

en o upertor 1 rt una e us 1-
., d d' 'I _ d '_ d 't � gue tingiu de vermelho as esmera inas coxilhas e canhadas '"

será offerecl(1a aos seus as- �l'/ I 7'- t'l mais e uas mi pessoas. zaçao a sua eClsao e tornai par e,.. desta terra. ... ca u el ora, 1 ao gen I e caro
XI 01

.

d �
so

.

d '16 h m
,.

na ympla a r. N h I'· d 'd b 'I' II r-cla os e as oras, e oiferecimento foi, ao que se diz, G
.

.

I 'Jt esta ora apoca Iphca a VI a raSl eua, neste pa - ..
se'3São solemne tomará pos- I'd t d I A ara9e A «Correspondencla o ympl-

fl.� mail de todas ambições e idéas, os p_ rocessos draconianos ..
'

'. po I amen e recusa o pe o sr. -

-

- ff'
,

I d
' , �

se a nova directona, d I h K d ' .- Amer.·cana ca», orgao o ICla o comite 'it são sempre perniciosos e contrapruducentes. : ,"H.

_
o p o un er, que, na opznlao

II _
,

<
,. f -

.t �Esteve em nossa redacçao d . d' i fi /lI" I a emao, r.'.glstracom.a 1 açao e, a

ü� O Sr. Getulio Vargas certamente ainda não esqu_e.. ce...u... ·,i. ü,;.:_o ln Iscre o sr, . ../'1 can ara
, ,

h b
. � _ 1"1

uma commissão composta .:machado, "engole sapos sem fa- Foi inaugurada ha dias, no pré- n�hcla, e recon ece que os rasl: � a �ua fraze célebre: «A VIOLENCIA GE'RA A:Vlq�_, _: �lIos srs. Arão Bonifacio Sen-
zer caretas", dio nO. 1, da rua Francisco T0- �elfos hguram entre os )rnelhore" � �l.tEt'\lCIA; 50' O AMOR CONSTROI PARAA E�ER� �';�

na presl'dente Hyppoll'to Pe- � d f K d lentino, á espaçosa .«Garag.e Ame Jogadores de futebol do mundo e,

rü� <,'r,..-tIDADE".
. '." ,,1Ol.as esa vez, o sr. on er .�

I d d I!' ,1"1 ," -

- •
':.: -

...'< re'lr 1 � t '0 �

e Nes-
'

. rican::v, de propriedade do sr. occupam ugar e estaque nas � .
-

::: "'O .

.

d' t ". t ....;,. _.'
.

d ',_ ' r.1I -a, O. seCl e �n, .

_

não engullu o "sapo" _e fez �m� Alfonso DeIa.mbert. re atas � na nata ão.' ,r "'�" _

. ta, 51 o�s. r=�,. q_ua ro, �ln��:,t�e)s,(��to: _.
�; 3:'T: ��',tOt,

..C.q�ta.,,,2.? .. di. t�, �onvlda:1 �arêta deste lamanho ao gauchl�" g
'. �

.

r r � qU

..

I

..

nze �n
....
os d.e... rec!us�o p6d�m ,�,;r, cu,smádo

.. ,li.::,�.e,::. :élm..
�.:\� '��t. ��f.i.;:;.,dq

..

�

...
no

..... ;�\. :�.:'. '.' :;.:'..�.. ". a,�sl.s
.. tl.
rm

.....

os

a.
s. nho d(l IIAcc�so", c. ,uj.oS ossos, Yi�itamos hoje aq\1ella garage; O

mesmo
� orgao d:c.lara. esp.be.1:_ ; .' não:.0.....

de v;�
..

olen,c)�, e �orque tuq.?·l.a
..

'.e.st.a- SUb.V..
J

..
,:.:h�O

...

'. :;:-.-- _::�>.:."""". ...• �i;'..;'.. '.;'...
·

�; 'CdJn , ". p�s. c

'-;. Q estas horas, ;devem is/ar enier- sanindo optimarriente ,iropressio- q�e numerosos, allemaes esta_ � � .

F" Ad�us hb,erdad�! Pobre I�belrdade. ,,, br�sll-eua, " p�r�f�
- ��!A �'.G,af';��fJ' ,'�Ia ,�os:>:carro::- rados na Paulicéa. ,n'�d�s. cIdos no Br�sl� acompan�arao .os � .

que' te estão a prqarar um cha'.aa'-melú:!101t�; >. '�,,';. � $-

celrOS;�i.
.

1!St1'üpoht.aDQ,$ :os, Apresentamos ao SI. Affonso athletas brastle�ros que VI�re.m. to· 'ii�. t . _., . ..,. B:L$ ENL{!.f;O,J' A ,L .•�- .:' . �-
......,_

...�eus�}cU"· . -' entos. .' :. zé Calharina belambert effusivas felicitasóes. mar parte nos Jogos oJymplcos. �ér*l�OO�������������1������:ti�j:":, . '"
__ �.'

� -

�{:
-:�'�:�'., _;.
J

II FI' ,. Sabbado 2 de F'eve re iro de 1935or:anopOIlS,

E T A
A V O Z O O p O V O

I t'! úrnero

-,

$20°1
---------�-----_:_---,-----------------------_._---�.< .. - ----------_._-------------------

Propriedade e direcção de .J AIRO CALLADO I Número atrazado $300

sexo
1 ., J-

S�nhorinha
que se lIes

tedehomem

CURITYBA, 1 (G)-- Po
demos declarar que o go
vernador Manoel Ribas não
concordará com á prática das
violencias ou com os abusos
de autoridades, consubstan
ciados na famigerada «lei do

, arrocho».

lConcu rrencia
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lIraeparl.l�OeS rOVlnCI8 e a. a i-\SrlnaMartinho Ca!lad� Juni:Jr '" T
1 __

REDACTORES DIVERSOS li\llinisterio da
Agel�tes-correspondent�s em Marinha O municip.o na concepção lntograltstaquasl todas as localidades N f·d d d

.

d E t d
a con orrm a e os artigos

co� a o.
�

7' e 8' do D.:creto n. 14.663,"a bo raçao de l levereir o de 1 92 1, foi pro·
Não será devolvido o bl'ig-inal, rogada por dois mezes a licença

puMicado 0(( não. concedida por portaria de 9 de
O conceito expresso ett arli agosto de 1934 ao primeiro te

go de collaboracão, mes!nr soli nente, prolessor de ensino elernen
cilada, não implica 1". n tespnn tar, P. ffonso Guilhermino Wan
sabilidade ou endôssr Qor parte derley Junior, para tratamento de
da Redaccilo. saude, onde lhe convier.

Assignaturas
ANNO 44$000 Porto de Itajahy
SEMESTRE 24$000 I ' , '-.
TRJMESTRE 12$000 o sr. �tnlstro da. Vlaç�o e

MEZ 4$000 Obr�s Publicas,. em aviso n. 20 I,
A correspondencia, bem, como sol:c,t?u ao T:lb�na.l _de ,Contas
os valores relativos aos an-

o registro e distribuição a Dele
nuncios e assienaturas dei 'em gacia Fiscal neste Estado, a

ser enviados /(0 Director-Ge- importancia de 100:000$000 pa-
rente Jairo Callado. ra attender , no período de janei-

faixa Postal 37 ro a agosto do corrente anno, ás

despesas da Comn.issão de Estu
Curiosidades dos do Porto de Itiljahye Rio

Serviço da F. B, I., especial Cachoeira, sendo 85:000$000
para A Gazela. para pessoal e 15 contos para
Campanha da rlygiene Pré- material.

Natal. O mesmo sr. Ministro em avi-
A França, como todas as gran- 50 n. 215 solicitou ao seu colle

des nações, está vivamente interes- ga da Fazenda, providencias no
sada em incentivar a campanha sentido de ser presente á Com
pró-iníancia e hygiene pré-natal. missão Encarregada da Liquida-

Ultimamente, realizou-se em ção da Divida Fluctuante, para os 6.697-De 7:500$, por inter- Novo inspecParis um interessante concurso de devidos fins, o processo relativo medio da Delegacia Fiscal do tO r esco Ia rhygiene pré-natal para o qual con- ao pagamento a que se julgam Thesouro Nacional no Estado de
correram nada menos que quaren- com direito: Estevão Climaco e Santa Catharina, destinada ao pa
ta e oito senhoras parisienses de José Luiz Maia, por serviços e- gamento das subvenções concedi
todas as classes sociaes. xecutados na construcção da ro- das pelo decreto 164, de IOdo

O certame constava de sugges- dovia Joinville--Curityba, em ...... mel corrente, relativas ao l se- Rio, 3 I CG)-Farte temporal
tões para o desenvolvimento da 1930. mestre deste anno, s endo 5:000$ exercer, em comrmssão, o cargo castigou ôntem as zonas das ser-

de inspector escolar em Cruzeiro. d M d Ocampanha pró-assistencia da ges- á Maternidade de Florianopolis ras o ar e os rgãos, occa-

tante e á creança, facilitando a Ministerio da Edu- (Associação Irmão Joaquim), de sionando obstrucção da estrada
ácquisição de meios e conhecimen cação e Saude Florianopolis e 2:500$ ao Hos- Remoções RIO-Pelropolis, pela quéda de an-

tas modernos sobre assumpto. pita I Senhor Bom Jesus dos Pas- ze barreiras, bem como, pelo mes-

Entre os trabalhos apresentados Publica
sos, de Laguna, amba;; naquelle Foram baixadOS, pelo Gover- mo motivo, a linha férrea n' 2

salientou-se o de madarne E. Racy, Solicitação do pagamento. N. Estado. no do Estado, os seguintes actos da Central, pelo que o tráfego
autora de um curioso datorio e ������l������� de remoção: o professor Pedro foi feito todo pela linha n' I.
estatistica sobre o problema infan- � CONVEN�A_SE' I

Paulo Philippi, para. dlrector �o Em Petropolis, as ruas inun-
til na França. r� . 'Y' � grupo escolar do dlstTtl.cto Joao dadas, não só pela chuva que ca-

Segundo disse a vencedora á im- �� que nos receptores PHILIPS são aproveita- � Pessôa; o inspector escolar de Blu- hia como pelo transbordamet.to
prensa, o primeiro passo a ser dado � das todas as _importantes conquistas da sciencia � me�au Ad�iano Mosimann para do Piabanha, impediram o tra-

ne�se sentido é consiguir do Esta"
[.��

do radIO, razao porque recommendamo-los. � a clrcunscnpção de Lages; Moa- fego dos bondes, paralyzado em

do meios de defesa e subvenções lk4 � cyr Orige, para professor da es- toda a sua extensão. O nivel da
f

. ftJ AGENTES:- COSTA & Ca. I d
.

I
..

'd Ford V8 200generosas ás instituiçoes in anhs
Il�

co a nocturna esta capIta e o agua paz em rISCO mUItas VI as, -

que neste momento s?ffrem ru�e- �� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 _ Florianopolis � inspector escolar de Joinville Aris- sendo incansaveis no serviço de Phóne. 1.212mente as consequenCla da cnse

I �� I'i tides Largura, para a circunscri- salvamento e no de desobstrucções,
mundial. �������������� pção de Blumenau. los bombeiro" locaes. Não resis-

O Municipio é uma reunião de: famílias. O homem e a

mulher, como prolissionaes, como agentes de producção e de pro
gresso, devem inscreoer-se nas classes respectivas, afim de que sejam
por estas amparados, nas occasiões de enfermidades e desemprego.

Assim, 05 que trabalham e produzerr estão garantidos pela
sua propria classe; não dep-n-iern d e favores de chefes politicos, de
caudilhos, de: directorios Íocaes, d � cabos eleitoraes.

E' a unica maneira de se tórnar o voto livre e consciente. JARAGUA'
As classes elegem os sem representantes ás Câmara:; Municipa.s, e Noticias recentes de Jataguá nos dão a grata opportunic'a-
estas elegem o seu presidente e o prefeito, de de verificarmos quanto é contraproducente a campanha que, con-

" tra nós, laze-n os adversarias do Integralismo.II II

O INTEGRALISMO quer a UNIDADE INTEGRAL Em protesto a uma campanha igllobiJ, movida pelos inimi-
DO DRASIL-c�ntralização politica e descentralização adminstsa-, gos do nosso movimento, inscreveram-se no Nucleo da séde, em um

tiva, mantida a autonomia dos municipios, onde os syndicatos dos ultimas dias de conferencia pública, 87 homens que, envergando
(classes) elegem o Conselho '1unicipll e este indica o Prefeito ao a camisa' verde, luctam agora, sob às ordens de Plinio Salgado, pe
érgam technico provincial, Ce não 21 p::ltrias differentes, onde as la implantação do Estado Integral.
olygarchias plutocratas e vorazes começam a inocular no coração O numero dos que compôem as hostes «verdes», nesse

dos brasileiros o virus do separatismo). Municipio, está beirando a casa dos mil.
I! "

St do typo da latina, cuja vela se

a. arce-ia por meio de «carunchos»,
que correm Ba antena.
A vela, aqui, é de uso gene

ralizado, empregand(l-a até as

«�alas» de ferro, de conshucção
moderna.
O Mercado é alegre e buliço�·

«Fu Ideamos o «F'jord lI» na w; mercadorias muito heteroge-·
bahia sul da cidade, lagar bem neas: provisões de toda a classe,
abrigado da nordestia frequente e bilhas e potes de barro, chapéos
côm'llodamente proximo do centro de palha, pennas de aves exóti
commercial e do IVlercado. Da- cas, miniaturas de canôas talha
qui, podemos contemplar lambem das no garapuvú. Ha negros de
o lado sul do Estreito e a pit- typos tão extravagantes, que se

to!esca ponta «Sacco dos Limões), heSIta, si elle.s se «vendem lambem»
onde os pescadores construiram como curiosidade. Na praia, pas
um verdadeiro enxame de peque- seiam tcanquíllamente os corvos ou

nas casas, com telhados á hes- urubús, á procura dos desperdi-
panhola. CIOS.

Tadas as manhãs, atracamos o De noite, a cidade é muito

_f'n05$0 bote na praia do M.:rcado. interessante, pois essa é a hora
A esta hora, a maIOria dos bar- de> descanso e da música. A5
CDS de mercadorias afasta-se já bandas populares de amadores re

sem carga, vento em pôpa, com velam um sentido do rythmo e

suas velas armldas a «orelha de uma ternura, que contrasta com

burro). A côr vermelho--claro dos o typo desabrido dos executantes.
barcos crêa mui notavel contras- 05 bairros de negros nos fa-
te com o verde do mar e o azul zem pensar nos arrabaldes de
das montanhas. Buenos Ayres antigo, na época

Entretanto, a toda hora chegam dos candomblés» .

Florianopolis está situada a novos barcos, bordejando; em 3ua E' singular, como vê m os lei..
meio da ilhil e liga-se ao conti- maioria são palhabotes, menos ve- tores, o que de nós pen,a o ex
nente pela formidavel ponte Her- lozes, porêm melhores para a car- trangeito: uns exaggeram os DOS
cilio Luz. E' uma cidad� semi- ga, carregadinhos de tijolos, fari- sos defeitos, outros, muito raros,

tropical, que, embora conserve nha e outros productos da peque- exa1tam de tal modo as nossas
numerosas reliquias coloniaes, é, na industria do:néstica. A le:lha qualidades, que nos: conhm.,:por ::

d:rn:�ualidade, relativamente mo·

;:� d: !��ih:os::�\;�:;;ef:i I��:;;�� n,,:própri.... im·,; I
"':.� '''",)-

.

.��

;;� :'�(f
Xr:
"'"·.ll' •
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estran�eiro. viu
-------------------------------------------,-------

Catharina

ACQÃo. INTEGRALIS'"
TA. BRASILEIRA

(Departamento Provincial de Propag�nda)

"O homem que desta,maneira surge, no meio do tumulto
e da inquietação, propaga uma doutrina, promette realizar um

programma, exerce uma acção, declarando expressamente q-:-ue nada
vae distribuir, nem empregos, nem cariarias, nem commissões, nem

propinas, nem favores, nem commodidades. Sem embargo, esse ho
mem conquista legionarios, boje um, amanhã cem, mais tarde mil. .. "

II

O chefe dos "camisaseverdes"

Cosia ReI!o

O director do grupo escolar
de lndayal, sn, José Joaquim de
Lima Xavier. foi designado, para

Corno urnQuem não se lembra da pas

sagem por esta Capital, ha poucos
mêses, do lindo hiate «Fjord II»,
tripulado pelo excêntrico Ger
man Frers, num raid «Àtlantico
arriba», de quem, entediado pela
chatice quotidiana, percorre mundo
em busca de aventuras ou de in
tangivel ideal.

E grandd oi o encantamento de
German Frers por vários aspectos
de nossa vida praiana que soube

surpreender, como pelos magesto
sos scenarios da natureza, todos
feitos de contrastes: o espelho das

águas e 0 esplendor de sua ver

dura, suas ilhas e suas montanhas,
o rendilhado das praias ou a

arrebentação escachoante nas pe
nedias; tal foi o seu encantamento

que elle escreveu um longo e en

thusiastico relato, illustrado com

vistas do Sacco dos �imões, e da
ilha do Francês e cróquis das ba
leeiras de Ganchos, relato esse

que La Nacion, de BuenoS

Ayfes, inseriu em sua edição de
26 de janeiro findo.

German começa-o, dizendo que
«Santa CathaIÍna é um nome fa
miliar. Serão poucos os viajantes
por mar, que cheguem ou saiam
das costas argentinas que não te

nham alguma Vez affrontado a

fúria do golpho de Santa Catha
úna. Mas, ha varias aspectos
dçssa Enda região que são menos

,,��hec�d<?s apesar de serem os

tronco, o bote a vela ou o longo
caminho a pé. Não sei si o de
vemos classificá-lo d� rico ou de
pobre. Sua casa foi construida em

meio de um parque inco'llpara
vel; a numerosa prole aproveita-o
melhor do que ninguem, saltando
de pedra, em pedra, como as ca

bras selvagens.

mais Interessantes. Raf0s são os

viajantes que nos faliam da belleza
das plácidas águas inteí?õres de
Santa Catharina.»

como: Pickering, Stuart, Natteras,
Anderson, Reedy, etc.»

" "
II

Reporta-se, depois, á ongem
de toponymico «Santa Cathari- Referindo-se ás nossas bahias,
na», homenagem, de Sebastião Ca- German enthusiasma-see exclama,
bo_to á sua mulher Catharina Me- o que conservamos na língua ori
drano. Divaga pela I'nossa historia, ginal para não lhe tirar o extra

assegurando que a ilhalbarriga-verde nho sabor:
«foi visitada, desde prín.:ipios do «No hemos conocído aún en

século XVI por quantos explo- este crucero lugar de Ia costa bra
radores, piratas, flibusteiros e de- silena que supere en belleza a este

mais aventureiros de difficil c1as- pequeno \mar rodeado de monta

sificação.» nas. EI pintor que quisiera repro-
E falia-nos sobre a pesca da ducir su colorido, escandalizaria

baleia, que teve a sua época seguramente a sus admiradores.»
próspera nestas paragem. Houve E continúa: «03 que sonham
mesmo diver;;as companhias com com as ilhas da Polyn,:sia, igno·
capital português, fl!0dada3 a�par- ram que a poucos dias de Buen03
tir de I 700. Baleeiros norte- Ayres, existem tambem ilhas e

americanos, especialmente de New� rincões de encanto muito seme

B�dford costumavam escalar aqui Ihante. E, a-1ui, o homem não

para �s operações complementares destôa da paisagem; sua vida. é
da pesca. primitiva e simples. Seus alim.:!n-

«De todas essas coisas, toda- tos: o pescado, a farinha de: man
via, resta·u vestigios por aqui: rui- dioca e as banana3 que cultiva em

nas de numerosos fortes, as ba- sua própria horta.
leeiras da Tijucas (sic) e certas Seus meios de commmUnlca

familias de gente ruiva e olhos ção com o centro civilizado,
claros, com appellidos exóticos, Ftorianopolis, são a canôa de

A suas terras não chegou ainda
o progresso com o letreiro lumi
noso e a ràdio-telephonia, para
dotá-Ia de «necessidades» que não

são realmente necessarias. Desco
nhece, por outro lado, as oscilla
ções do dollar e da libra, e na':)d
absolutamente nada, no mundo,
conseguirá arrefecer- a sua grande
fé na Virgem, que venera em seu

rt.'istico santuario na montanha,
Elia attende seus rogos e preside
á sua in5ênua vid:t espiritual.

-

Tndos auerem, á exce�

pção de nós
«A Inglaterra deseja que limitemos a nossa producção de

café e augmentemos a do algodão. Os Estaclos Unidos, pelo con

trario, querem que demos liberdade á producção cafeeira, limitando
a do algodão.

A explicação é que os Estados Unidos são glandes consu

rnidoies de nosso café e, por sua vez, grandes productores de al
godão. E a Ingluterra apenas grande consumidora do nosso algodão» .

A lnglaterra quer ... Os Estados Unidos querem ... E nós?
Nós não poderemos querer. causa alguma, porque vivemos

nos cofres dos banqueiros inglezes e americanos ...
II

u u

.Pelos rnunicinlos

BLUMENAU
Em Dalbergia, a semente integrali-ta està fructiíicando. Tres

novos núcleos foram installados.
Nova Berlin, Nova Breslau e Nova Bremen ouviram a pa

[avia de fé e esperança num futuro prospero e feliz, sob a bandei
ra azul e branca do Sigma-e vestiram a camisa-verde,

Balida peu
temporal

tindo a violencia da tormenta, rui
ram algumas casas, de construoção .>

fragil. Por sua vez, a impetuosi
dade da correnteza ameaçava ar

rastar as incautos que tentassem
ãtravessal-a. Em alguns trechos
da ci,iade, a agua attingiu á altu
ra. d�um metro, tendo a popula
çã'o�vivido horas de indescriptivel
Ranico. No leito da ferrovia, as

á�s impediram o transito nor

mal dos trens, verificando-se va-

Petropolis viveu ho
ras de angustia
e de pâníco

rios atrazos.

Mod ista
RUA 28 DE SETEM·

IBRO N. 16

SE QUERES ANPAR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

E NADA MAI3!

-

I

\
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A GAZETA
Médicos

Dr. Cesar Sartorll

I Dr� Oswaldc SulcA0 Vianna

Clinica cirurgiCa-operações·
.

" Escriptorio f<. Felippe

I Das 3 horas em"diante dia-' II Schmidt n: 9 Phone 1483
!

ríamernente á R. Arcypreste, I ====õ--====--=!
Paiva n: 1 -- Phone 1.61 t; i

� I
Resid.encla:-R. Esteves Ju-; O Fulvio Aducci Imor, 179-PLone, 1.285� r.

Advogado

Dr. Cesar AvHa

• volume·. Districto f'eôeral
Z' .� 5ão Paulo. minas e Paranó
3' •• Demais Estaôos õo Brasil

e mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado de
Santa' Catharina

CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municipios. Capi
taes e Estados do Brasil

Volume vspecial doEstado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

elUO de informaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da
ustria, Comerciaes e Proficionaes.

fud��tor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Director-proprietario da «Informação Commercial>

I
Rua Esteves 1untor, 16

FLORIANOPOLIS

Accacio Mo-
'_-

Advogados

Dr. Henrique Rupp Jor.

'y

Clinica Medica

TIJUCAS

E

Ex-assistente do

Rua João Pinto, n: 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

ADVOGADúS

Dr. Gil Costa

1
I
IEscritorio:
n' 11.

E

Dr. Rlcar do GGttsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur
gia e Ginecologia

Res. Rua Esleoes "mIO,.. 26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua '"Crajano /8 ..

TELEPHONE 1284

O r. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphllll
Vias Urinarias

Consultorio e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

ITelaphone 1.658
,

I
I

--==�--���-=�i

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais
da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS

-PARTOSJ
.

I
I Diagnostico ôas molesttas

Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Curtas
Radios U. Violeta e Infra-Ver

melhos-Completo Gabinete de
EI( cricidade Medica

Appllca O Pneumo-Thorax Ar
tificial contra a Tuberculose Pul

monar, com controle rcõlcloqlco

Consultorio: R. Felippe:
Schmidt rr 18, das 9 ás 12
.! das 14ás 17 hs.c'Telet.
1475 - Res: Visconde de
Ouro Preto 75-Telef. 1450

.
.

�!

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Dr. Cid Campos I
Rua Trajano,

,

'Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado II
Rua Trajano, n' 1 sobrado I

Telephone rr 1548

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito

ArADEmlrD
João José Cabral, provi
sionado.

1(. Felippe Schmidt, 9-sala 3

Telephones: _

Escriptorio 1.620
Residencia 1.274

•

reira tem seu escrip-

INDICA: tVL...v..ô.v..ô.v..ô.V.ÂV..ô.VâV..ô.V��FáV.o.VAVA.VA���
Dentistas

__ I E�I!I�I�M �� !�.,!T�o�O!�l !
� ;

-

�.

DIURNA e :EOCTURNA � �

João Carlos de Mello Sho, �Cirurgião-Dentista �
��
�%�

�
�
�

I � O MAIS MODI RNO DO ESTADO=MAGNIFICA °SITUAÇAO=SO QUAHTOS-18
I � BANHEmOs-12 CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL--BAR-AMPLO SALÃO

� DE REFEIÇOES-SAI AS DE AMOSTRAS - LAVANDERIA PROPRIA A VAPORI.n
1?ua Trojano,- 7 (sobrado � ktC·E TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS

Consultas:--2as., 4as.,5as. �� Disrias il-)clusive refeiçoes e banhos
e saLbado�-das 7 ás 12

� quentes --12$000
e das 1 4 ás 20 horas

�=====_==1 � Proprietarios Miguel La Porta & Cia,
� Telegramma: LAPOI�TA Phone Portaria 1.3/0, Gerencia .578 Praça 15 de Novembro
�

,

�
�âVâV�V�V.&�VâVAV.&.�V�V.aV�����To

CLINICA

Cirurgião-dentista da For
taleza Anhatornirim-c-Ex-as
sislera, com olessor ReynaI
do Vienle do prtechnica a

mericana-v- Ex-cirurgião-den�
tista da Companhia Lages-
Tratamento sem dôr, servi

ços garantidos-Especialista
em Pontes, Pivots e Co
rôas, trabalhos de Porcela
na-Incs. a ouro e Denta-

duras-c-Preços razoaveis.

Pharmacias

Php��!La:�ia Oure ���!.::::.me� 1!·F��ae�b·�r��I'cceae��d1�eo��1ffo;mvG:�:�1galmente. autorizdo pelo Banco- .. � � fi idJ �.
Antonio d'Acampora do BraSIl, pagando-se os melho- .

DE

I_
Praç.a 15 de Novembro 27 I res preços: Unica Joalheria auto- <O Ped ro Vita I i

TELEPHONE 1170
:

rizada pelo Banco do Br.asil, Rio • �.

........� -=-O=--��õõõiõõõõiõ............
berto Müller-Rua Trajano, 4C. • ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER �

ESTYLO-ua João Pinto, : 1 B-TeIephone, 1693 �
.G�e.���.,,'����e����lAlmanak Laemmert

f'UHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Guia Geral do Brasil
( Guia Geral do Estado de Santa Catnarina

90 ANNOS 'de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

Admi- Chegou
A VO'Z DE ,OURO

o Radio de Qualidade

Atwater Kent
O mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M iscellanea
.'--------------------------f

Florisbelo Silva
Av isa a dístíncta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais alta
novidade, espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes.

RUA joxo PINTO N. 2 JRefinação de Assucar

RUA JERONYMO
COELHO. N. 38

de
-

.JOAO SELVA
Visconde de Ouro Preto RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLORIANOPOLlS

tório de advocacia á rua

n. 70. - Phone: 1277.

Caixa Postal, j \O.

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades I

Novidades
literarias

Pelleleria
ArgentilJaaFaçam seus pedidos de assucar de 3a. qualidade, su

perior, pelo TELEPHONE, 1.441 - CAIXA POSTAL, 105
Para maior commodidade dos srs. consumidores man

tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, na

Casa Savas em frente ao Mercado

Compra-se pelles
crúas de Gato do Mat
to. Graxaim, etc.

Curte-te, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

A Educação na Russia Sovié

I
tica - Por S. Fridmann

Furumdungo - For Souza Ca
margo
Psyco finalyse-Por Gastão Pe
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro d&
;)ptUpu'y'

Edições de Adersen - Editores

Edifício d'A NOITE - /4'
andar RIO

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.
-_---

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua prin-

cipal do districto -[oão Pessôa,»' com fundos

para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO

Preferir o Sabão INO lO de (Curitiba) fabricada com D_lein.
é dar valor ao que é bom, é ecanomica e rendôso

EXPERIMENTE E VERÁ QUE É SUPERIOR

-�_..

_------;- --- =rr:»; �
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.. __._-,--- - .. _,._-- . _ ...
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Commercio, tndustrlaRefutanào a
e AgricultupErLaES ineinuocóOraças cerrentes na praça da

F'lorianopolis Gatos do matto uma 4$000
FARINHA DE TRIGO Lontras média uma 30$000 -o--

Cruzeiro 44 kilos 35$500 Graxaim do matto uma 3$000 Ontem um amigo 1l0SS(), chl- O despauterio de um guarda
Surpreza 44 kilos 33$500 Graxaim do campo uma 4$500 meu-nos a attenção para a nota dos clerigos e das suas ovelhas,
Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$500 Catetos médios uma 4$000 que fôra públicada no O Apos- (acredito que �em a procuração
Indiana 28$000 Porco do malto uma 4$000 tolo, jornal doutrinario do catho- desses) vir em publico e chamar

ASSUCAR Largatos grandes uma 3$000 licismo que se pública nesta c ipi- «attencão dos nOSS8S estimados
68$000 Veados mateiros kilo 8$000 tal, sob a direcção do nosso arni- confrades da "A Gazeta" para
68$000 MADEIRA DE LEI - PRI- go dr.José da Rocha Ferreira Bas- cochilos," com imposição amea-

55$000 MEIRA QUALIDADE tos. çadora, é simplismente irrisorio.
62$000 Taboas de lei est, (3x23) duzia A nota em si não tem impor- Pois, o 's .u" Nimo r.ão tem

48$000 38 :000 tancia. O que tem importancia e coragem de firmar o seu verda
Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 o intuito intrigante do b ijulador deiro nome debaixo do que escre-

SAL DE CABO FRIO l:lemas de serra lei dz. 28$000 de uma classe respe.tosa e ve. Não tem coragem de vir com
Forro de pinho 14$000 respeitada que subscrev . a nota. a cabeça erguida para afrontar
Taboas de qualidade 2x23 dz. As phrases da nossa novella, os que não temem ameaças; mas

16$000 Noite de revelação, que está quer ser autoritorio com os «seus»

1 x5 a dz. 6$000 sendo públicada, ás seg mdas-lei- coHegas. Seria muito mais bonito
ras, n'A Gazeta, não p idem ferir I se viesse com o seu rosto seda

o respeito dos sacerdote. O seu rista descoberto, sem amontoado
Nemo devia ter-se aca ihad» de de palavras grosseiras, dizer o

arrotar intrigas, sendo elle um bom que sente e o que o encommoda .

catholico, Pois a sua vista -talvez Não deixaria, desta forma, o
c'evido a mascara do ano iyrnato-i-- desrespeito ao jornal em que es

'. ê o mal onde há ape Ias a sombra creve, e demonstraria qu.! é um

_lo duplo sentido. N,io hà na nossa catholico que sabe interpretar sin
aovella offensas ]ue possam fisgar ceramente as leis de Christo.
a sensibilidad . alheia. Elia é uma Nós é que devíamos chamar

DIVEnSOS
FARI� IHA DE MANDIOCA producção literaria, simples, onde' à attenção do Snr. Director d'

Arroz sacco 44$000 l'" 1. I d b
.

(p 50 k I) apparece.1 pince a as su tis da "O .J1post%" .que tenha mais
Kerozene caixa 35$000 ar sacco ae ) os

d d
.

,

F' com pó 11 $000 ver a �. cuidado com os seus «collaborado-
Gazolina caixa 55$000 ma o .

G r 10$500 A nota firmada pelo mál mas- res> mál educados, cujas notas "ri-
Vélas de cebo caixa 1 6000 rossa sem pu

MERCADO FIRME cara::lo Nemo, nos fez rir. E não diculas, para não dizer estupi-Soda Pyramide caixa 58$000
'

�.
II d dtivesso e a o veneno a intriga as," não maculem o fim doutri-

Cebolas caixa 44$300 J t C I' h funa om - nas suas entre- In as, icaria sem nario a que se destina o seu jor-Vélas stearina caixas 35$000 b P I E' Ih·

I d
o nosso re ate. orêm nos pare- na. me ar que esses «colla-

Zs« Mays Fischer caixa 30$000 merc Ia o ceu necessário destruir o enxú boradores> acôcorrem os seus sen-

E' O melhor medicamento das enfermidades do esto- Côco sacco 50$000 Estad O
d

.. .

f'
.

d� as msinuações In ames que o timentos venenosos no tuguno os

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo Farello sacco 6$500 pseudo defensor «da nossa popu- seus intimos, para não contagiar
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno Far�llinho sa�co .. 8$5?0! MÊS DE JANEIRO DE 1935 Íação catholica e culta» preten- os seus leitores ....
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis- FarInha de milho Manahna

caIxa', deu construir. As suas catilinádas Emquanto nós não iremos
pepsias e demais enfermidades do apparelno digestivo, 24$000 Contractos meliticas encobertas pelo manto adeante.
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos Vélas de cêra kilo 7$100 No. Regs. 1410 de apostolo, fôram para nós uma E' tempo de carnaval. O "seu"
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis. Grampos p. cêra kilo i $400 Data 19-1-935 surpreza engraçada... Nimo não hà de querer tirar a

Cimento Mauá sacco 11 $500A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual
está fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga- Phosphoros Pinheiro lata 210$000
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con-

Arame farpado n. 12 rôlo 25$500

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba- Arame farpado n. 13 rôlo 35$000
xilas bulgaros que a faz agradável ao paladar mais exi
gente.

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

involucro a marca: GRANJA ZINA.

Carnaval! Carnaval!
Momo vem ahi e se hospederá
"Casa das Meias"

de Feris Boabaid
UNICA DEPOSITARIA DOS AFAMADOS LAN

ÇA-PERFUMES

Rodo e Rigoleto
METAUCO E DE LUXO

Da inaegualavel Cia. Chimica RHODIA BRASILEIRA

Já chegou a grande remessa para o proximo Car
naval, afim de ser vendida por preços excepcionaes
Serpentinas e confeti tarnbern grandes stocks

e os mais baixos preços

Aproveitem folioe$!
CASA. DAS MEIAS

RUA FELIPPE SCHMIDT N. 2

Optimasvantagens para revendedores

.1

-

ATTEN A

Yaurt daGranja
Zina

VENDE-SE: Café Gloria, Café Cornmercio, Cefé Na
tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

J O 5 E' R U H L A.N D
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Só o profissional competente e criterioso
póde executar com esmero todos os trabalhos
photographicos, garantindo-vos revelação, cópias
e ampliações irrepreensiveis e absolutamente
duraveis.

REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS
NA CASA

r ""'.' ��; '; ...,.�
\ J. '"

na

leilos)
13$000
25$000
20$000
23$000

FROUXO

Extra
Diamante
Chri-tal
Moido
Terceira

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc rpados 2 kilos

9$000
7$500
8$000

20$000 Sarrafo� I..

SAL DE MOSSORO' MercadO do Rio

Sacco de 60 kilos 9$500 FElJAO
.3acco de 45 kilos 7$500 (Por scccu de 60
Moido de 45 kilos 9$000 I

Preto novo

_ Branco especial
SABAO jOINVILLE Vermelho

Caixas pequenas 4$000 Mulatinho
Caixas grandes 5$000 MERCADO

VINHO DO RIO GRANDE
110$000
55$000
20$000
22$000
20$000
30$000
27$000

CENTRAL-Código de umNa Delegacia Fiscal encontram- herôe, ás 8 horas.
se provisões de quitação dadas
pelo Tribunal de Contas, a serem ODEON·--,Sessões Zaz-�Taz,
entregues aos interessados ou seus ás 7 e 8,30 horas.
procuradores, a saber: Oswaldo
Reis, ex-collector federal da se- IMPERIAL-Pão e Ouro,
gunda collectoria de Blumenau; ás 7,30 horas.
Tito Motta Espezim, escrivão da
de Mafra; Antonio Francisco de ROYAL-Vida Bohemia, ás

7,30 horas.Campos, conector interino de Cu-
ritybanos; Manoel Rodrigues de
Lima, conector do mesmo muni
cipio: Aguinaldo Bastos deAraujo
do Serviço de Industria Pas�oril;
Tertuliano Pereira GO.1çalves, ex·
collector de Indayal; Rr)berto
Bruchmann, escrivão em S. Bento;
Eugenio Francisco de Souza, ex- Concerta. se radio com a
adrnnistrador da Mesa de Rendas maxima perfeição e garantia.
de Ti;ucas; Abrão Pachec) dos Tratar com o sr. LEODE.
Santos, ex-escrivão de Porto GARIO BONSON.
União.

"
Rua [eronírno n. Coelho 18.

mascara.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (E dár em fantache mas-

carado, é o mesmo que malhar
em ferro frio... .

De Antonio Weiss e Mie
ceslau José Wielewski, bra
sileiros, domiciliados na villa
de Itayopolis, contractam en

tre si uma sociedade com

mercial, em nome colletivo, pa
ra'a exploração do commercio
de compra e venda de sec

cos e molhados, fazenda, ar
marinho, louças e ferragems
e outros artigos que lhes con

venham, com o capital de
rs. 20:000$000, contribuindo

Mercado da Florla1uJpolls o socio Antonio Weiss com

Feijão preto sacco 15$000 a quantia de rs. 12:000$000
Feijão branco sacco 20$000 e o socio Mieceslau José
Feijão vermelho sacco 15$000 Wielewski com a quantia de
Milho sacco 12$000 de rs. 8:000$000, por 5 annos,
Bahta sacco 10$000 sob a razão social de «Weiss
Amendoim sacco 10$000 & Mielewski», na praça de
Arroz em casca sacco 12$000 Itayopolis.
Farinha Barreiros sacco 13$000
Farinha commum sacco 9$000 No. do Regs 1411
Farinha de milho sacco 14$000 Data 19-1-935
Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200

De Julio jacobsen e Ricar-

Banha kilo 1 $600
do Piske, brasileiros, resi-

6$000
dentes em Benedicto-Timbó,Assucar grosso arroba

15$000
contractarn uma sociedadePolvilho sacco

kilo I $500 para a exploração do com-Carne de porco d f
Toucinho kilo 5 $

mercio e umo e seus pro-

I Cêra kilo 1 $��O� duetos e fabricaçã.o dos rnes-

Mél de abelhaslata 1 $30 mos, com o caplt�l?e rs.

Nozes kilo 8$000 15�:000$.000, contribuindo O

SOCIO Julio Jacobsen com a

quantia de rs. 100:000$000
e o socio Ricardo Piske com

Limpos pesados kilo 1 $800 a quantia de rs. 50:000$000,
Refugos pesados kilo 1 $200 por tempo mdetermlnado, sob
Limpos leves kilo 1 $000 a razão social de «I 'iske &
Limpos refugos kilo 1 $000 [acobsen», na praça de Tim-
Cedanho kilo 2$000 bó.

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

--

Comprae para vos con ven

cer o formidavel e economi-
co SABÃO INDIO L. Romanowlkl

Cartazes
Dia

Em quintos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.

Xarque coxões arroba
Xarqüe sortidos arroba

doProvisões de
quitação

105.878
108.280
27.395
22.51 I
25.496
l3.SQO

7.555
15.306
3.274
8.110

Garaga Americana
Rua Francisco Tolentino n: 1

TELEPHONE 1.577

Concertos
de Radio,

AgradecimentoCOUROS

5TOfK em 19-11 Entra3ase 5ahi�as
24 a 29·12

o
G
! Feijão (saccos)
� Arroz ( » )

Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos)

5.444
_

Mariano Agostinho Vieira e familia agradecem, de cora-15.519 çao, a todas as pessoas que enviaram cartões e telegram-8.259 ,mas, aprese_ntando-lhes �ondo_Iencias, por motivo da mórte5.863 de sua gemtora e sogra Mana Zeferina Vieira bem c _

. m0 ÇlS que remetteraf!l c?rôas,
.

ramalhetes e �compành��rarol o corpo daquella mdltosa senhora até a sua última "'

F It h'd d d't t' 1 r�d�•.!
- mo

.....� � ª-� sª- � _�s _�� _ ep�s� �� p��_�cu_ª-�e�� M

--------------.--- ---- - - - ---- -_

- L�.oe -r-�-�� :;; ��}io " ifl;;?!���"
.'

1
• ����

-

I ';.l�' ; �,

.�

o

_..:� :-, _._' _-o
_
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Typo "Super-Bayreuth"

o ... funàaõa em 1870···

CI
"Calendario Blu- 5EBUR05 TERRE5TRES E mARITlm05

m�is bello e_ mais aperfeiçoado receptor da actualidade
Incontestavelmente A Prirueira no Brasil

__� ...ultima creaçao de TELEFUNKEN-ondas curtas e loncas
menauense para repital reciliacôo 9 DO"" C'OO<!toOO

C> 193 4" Reseruas mais àe _

. u" .w I

A gen teS
'

Receita em 1933 30.C�JOO";000_$°S:°1
Ca I H k S

1mmoueis
17.J(ú.:70.::>$301

r os oepc e, . A. Matriz _ Florianopolis Organizado por J. Fer- Respon b'I'_" -, HI.472:299$349i

F A B
(E

"ia I luaues assumiàa5 em 1933 2 369938'432$816'

�

ILI _.�S EM:- lumenau-joinvilIe -São Francisco-Laguna-Lages
reira da Silva fOBs�as respons_5lbili9cões referem-se sómel;te dos �cm05 àe/'

Ma rompea Th�AN�PO)RTE5. que são os DOIS UNlrOS em cue

j-ostruario permanente em Cruzeiro do Sul U,» trabalho magnifico
n Ia opera

.

V iad II b
Agentes Sub-Ag j R

ana a co a oração Estaà
•

à ,.en es e egulaoores ae Avarias em toàos 05

Fartamente illustrado
05 a Brasil. no Llruquc- (Succursal) e nas principaes

praças extrongeiras

1-Informações uteis Agentes em florianopalis CAmpos LO�O &

rt,A.•.Indicador Commercial T IRua r. mafra n' 35 (sobraào) Caixa postal 19
e zqr; ALLIAt'IÇA Telpph. 1.083 "

Escriptorio5 em Laguna e Itojahy 5ub-nq\!ntcs em

Blumenau li' Logcs
f��,��"

--

b ,_; (, .i,-, (, .'" -��-.-. _y'!:-�.",'<l:���r.JIi"�"X&��"'!1
.�� :f.9á! l:i'(i�lt"·_�l?:li:;'��,��,>-,cod:'\f{t'.'é"!' �t'. ''-.l' ,1,.·.,

'

..
lJ *-.. '.

c••�."""'b�.!.';� �� \,� «ia"';,;; ".,�""" "T'\;.��..6��_�·,.e»' •.� ..... -. ........ '- .�' .. ,'. '", ... .,..r-ç.g�_)

�1'
.� �,'" _,-,p.q!P,"","J"""",��;J,)", «t» .,;. "" ,',- ,,,, "!)o',6"'I"

Ôdnr--- Laminas Gillette Legitima ,;!
0I ?REÇOS AO PUBLICO AZUL, f�.�81J •

i
NOVA, �j;;

(10$000 PROBACK �.�.' ��AZ U L 5$500 VALET CCAL �
( 1$200

e J �

� NOVA (8$500
VENDE·SE NA

.
::

O PRObAfK. 4$300 Pharmacla e Drogaria da FE ��

Z
VALET (1 $000 �

A' Rua Trajano t+, 8 'ill)j'

( 6$000 �

I 11d09 4$300 f9 REVENDEDORES �
.,

I 700 Preços excepclenaes ii
.e��������f.ft.!l(i@@�� _(�@;mro!t}i,� ,r.'í''J�.c��::�\!{!)!J������.�u��4,��j'i'(���,(",,�t��7iY'i2@���

'i

áFiança
O seu Refrigerador 7

UM re'riBera��r , �m grlnde conforto par. • I", • tambem ..
emprego de c,pltal que pr�cis. de esludo.

O, refrigerador�, G. E., além de possulrem tudo o que •• 4.
filais moderno. e perf<!:ito em refrigeração Ilectric., trulm, h marca

General Electríe, um. suprem. !i1rantill d. qutlldildo, dur.çio • v,l_

Ao c�mprar um re�rigerador, lS.esure••• �e que • ..daI...• lt40
• @ f.brj�Jn�. ,onhecldo e d. conll'''fl - .af" • NIri.*r.dor G. li.

'eça Informaç6u CHI um. damonstr..loi ............
.0110. 4WxiJi.rc.....,,,__ ... ti� ...

MATAI ,
•

PREÇO 2$OOD
na LIVRARIA

CENTHAL

Fechamento de
malas

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-:-Uruguay-Argentin.l

ChiIe-Perú-BoIivia
SABBADO 12.00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. PauIo- IRio-- Victória----Caravellas-
Bahia-Maceió-Recife--Natal-

I IAfrica-Europa-Asia
SABBADO 20.00 simples

\8,00 regs.

Com I"SOO podereis comprar um
frasco de RODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

Brasil: a Industrla Chimica Cura S. A., Blrmenau. I Uonfeitaria Chiquinho
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas;
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca-

1_-
sarnentos, baptisados e baíles.

'I: RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

l' H E O O O R O F E R R A R I

�il RUA FELlPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
Ivo II RUA TRAJANO) Telephone 1.194

:' � ��-------------------------�
�================�==--�-g.

I

Fabrica de Moveis Catharinense
o E

Paulo Schlemper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro
Telephone n. 1632

SocieAade Immobiliaria Catharine.nse Limitada

Villa Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U:Jl ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Pldnta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Linõa Vista Panoramica.

Esplenõiõa praia àe banhos.
Optima nascente àe agua potouet,

Terrenos completamente planos.

A VtLLA BALHEARIA Dl5TA a:

1000 metros õc Ponte Herclllo Luz.
800 ao Branõe Quartel feàeral. em ronstrucção.

flOO ao Brupo Escolar 10sé Boiteux.
Ha séôe ào Districto 10ão Pessôa.

,'_.'

�':'. .:'..."
&..�'.- - 0,--- .�" ___

; :;,:lt;

Syriaco T.Atherino& Irmão
COMMfSSOES-REPRESENTAÇOES E CONTA PROPRIA

Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca

"JACARÉ", Gazolina "MOTANO")-Panair do Brasil
S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo

LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

50$000 até 1:000$000
Gordura Selecta (coco)

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29
End. Tel.: "Atherino"---CaiM Postal, 102--- Teleph. 1026

Café e Restaurant
"E ST R E L L A"

... [) E···

Paulo Posito

( '. ' ..

Elegantemente installado com confortaveis compar- F L O o I A N O P O L ISS A O J O SE',
�p.rvida pelas Linhas de Omnibu,s de Florianopolis á João t' t f ill

C\.

Pessôa e Florianopolis -Biguassú. Ree�t�u���teãml�' ���t� Santa Catharin� " ',:, ';' '"� '��,.:�.:.,<.,.',
Prestações mensaes desde 30$000 Almoço, com cinco pratos variaçÍos, todos os dias, Agentes autor,iz'ados ';dé.).-�:i'",,' .

'

l\ ..

ne. 16�'55.:'��u���";,:,�,':,j����g.:' p��n��";t��'J�mn��n,;����n� das 11 ás 14 horas por 2$.15 O SÓmel*l� , ;�t�!?�lr P'NEUMATIC��'I;f?'Ê, LU S]A,' .

uista IZ o restantlZ em pagamentos mensaes. Bebidas nacionaes e extrangeiras-ednforto--Hygle�e " � {� �:.. ··r;f '",' -,., ,- .. . c' '. I

l;�;;..r,� cO�P�:;:Hg::t 1�2IellreÍ10 M4:�.82 .
:;:,é�raça I�;or�:��b:a:"/e prim�:I:��:e. 1420 .Cfté���rg�;, �����à�eC;:��e:;i�f�, Fá're110, •

I
. :.,,', 0\1:' .c�I11 0, S9�r�çtor>EI?l)AFDO l"'fICOgICH

'; .' .... ,,' I

�R'TIGOS' P,ARA PRB"S:ENTES
Am�Js linda e moderna exposição de vasos e artigos para !?r-�srtes na C:-saMacedónia-

, ..

_-��,- .. Visitem sem éempromissos - Perfumarl.s � aArmerlnho '.' �
"

- - -----_- ---- -- ------- _--- -- -
- �

"

'I
.

� \

'·\tl, .. 1

f GARANTIDO -'." .

)�'-, t CUSTA 6 � %�
?:-' 1;. ., :�:�

a DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS. CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS q

.......!IIIII

RUA
_

C'DAD� I�TAOQ, _

_,..
�

-

Senhoras e Senhorinhas!
Usem o infalivel preparado de effeitos surpreendentes
Orvalho do Oriente�
Sardas, pannos, manchas, do rosto, espinhas, cravos,

rugas, t-ido desapparecerá ao contact o deste mitifico ürva

lho, que cornmunicará á vossa pele a frescura e o encan

to das manhãs rociad as da primavera.
VENDE: - PHARMACIA E DROGARIA DA fE'

Rua Trajano n. 8 Florianopolís
...-::.'" ���:1R:

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
E'unõaõn em 1886

Para o Natal e Anno bom, os
votos de bôas festas e feliz entrada
de anno novo, já não obedecem
aquelle systema antiquado e serem

formulados em cartões. Hoje é
feito pelo telephone ou por phono
gramrna: E' mais chie, mais prati
co, social e moderno!

Rua Felippe Schmidt rr 8
Caixa postallZ9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia. Estereotypia,
Encaàernação. Pautação. Tra
balhos em Alto Relevo etc,

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

I:
.
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PaS5:l hoje o anni versario nata

lício do sr, José Candido da Sil
va, agente fiscal do imposto do
consumo neste Estado.m

d,
di
Pi
Pi
ri

Fez annos ôntem a exma ·sra.

d. Francisca DU:lrtê Silv], gem
tora do sr. Nabuco Silva, repre
sentante commercial.

fAZEm AHH05 HOJE:
e�

f(

SI

X

g

o sr. Hild.:!brando Nunes;
o sr. Lucio Canteiro;
o jovem Carlos Moritz, desta

cado elemento do nosso esparte
náutico.

m

in
HOIVADO

ta

Contratou casamento com a se

nhorinha Philippa dos Santos, re
sidente em João Pessôa, o sr.

José Ramos.

HA61LlTAÇÃCJ

No Cartorio do Registro Ci
vil, estão se habilitando para ca

sar, o sr. ten. Alberto Meyer da,
Força Publica, com a senhorinha
Aurea Floriano Silva.

EHLAfE

Realiza-se hoje, em Annitapo
lis, o enlace matrimonial do sr.

cirurgião-dentista Hugo Harver
r Jth, com a senhorinha Maria Lü
ckmann, filha do sr. Germano Lüc
kmann, commerciante ali residente.

OUTR05 PARTEm ...

Em companhia de sua familia,
seguiu para Jaraguá o sr. Djal
ma Gonçalves, professor.

fALLErImEHTO

Ontem no Pavilhão «Josephi
na Boiteux)}, do Hospital de Ca
ridade, faIleceu o jovem NivalJo
ForneroIli, que durante longo tem

po trabalhou nas officinas do Es
tado.

-
.. 0_- ........ -..1- �_�_

05 festejos de Cernava], este senhor! Não quero e nem consin-

anno, têm sido como nunca! lo! E o Feris, que não entende
Nota-se por todo canto um de- bem barluguez, retrucou: Eu que

susado movimento. A lalar a ver- ro deixa eIle sem cinto, sem rou

dade, Florianopolis não era assim, pas ninhumas ...
não. Essa cousa de Carnaval era Felizrnente, eu SO'J· muito con

ali na batatinha miudinha, mirra- trolado e logo fui dizendo ao Fe
dinha: tres dias só, solitos... ris: Tolice, meu negro. Contra o

Agóra a cousa mudou de figu- Flavi,) não admitto nem uma U·

ra. Não se festeja o Carnaval só nhada turca. O Flavio é liga di
nos tres dias magrinhos. Vamos recta; o Flavio é do amôr, e, no

mais alem, ou melhor, mais aque!m: dia do Carnaval, você tem que
são quási tres mezes de turum- beijar o Flavio, porque elle vae

bamba. Quem é que fallou que é sahir de donze'la impaciente ...
mentira? Estamos sob as cosmi- Momo, entretanto, é muito
cas ou meteorologicas inlluen- grande e po deroso. Tudo sanou

cias do Senhor Morno desdi! Natal com a SUl sabia actuação. O Fe
do anno passado. Isto é, festejou- ris ficou camaradinlas e o Flavio
se condigna e respeitosamente a entrou para a minha Banda Mu
srande data de 24 de Dezembro, sical "Ororia", onde vae tocar

mas a alegria fez uma parcerlazi- prato ... (dizcm que elle é um gar
nha com as deliciosas proezas do fo e tanto!)
carnaval! ! ! Viva, pois, o Feris ...E viva o

Anre-ôntem, na Fijfh Avenue Flavinho ...E viva o lvaninhofque
o movimento foi p'ra lá de bom ... é filhinho delle) ...E viva o Sara
Blocos, cordões, banda de musica pião, que actuou na l ita, apitan-

Communi::a-nos dd Aviação Na-
systema tudo-foca, phantasizs do em tempo!!!

vai qUe ha dúvida em ser acceito dispersas, tudo isso encheu de ani- Para a Folia, nada? Tuuuudo!!!
o convite do Cantista F. c., para mação, de dôida animação aguel- SARAPIÃO
U'11 jogo, no Estreito, no próximo le nosso lindo trecho da Rm

dO:Dmg?, em virtude dos ultimes Felippe Schmidt.
acontecimentos de Santo Amaro, Foi um desacato ... Foi um de-
quando, após um jogo limpo e

j·lirio ...cheio de disciplina, um cavalhei- O Carnaval l Quem é que não
ro humilhou os marujos daquelle gosta do Carrnval ?
Centro, por preconceitos de côr, -0-
Oxalá que haja um accôrdo para No meio de tanta alegria, ha,
que aquellc districto tenha como entretanto, o registro tetrico, hor
visitantes os distinctos marujos da ripilante e frio de uma tentativa
nossa Aviação Naval. de dueIlo: o Flavio e o Feris ou

domingo uliimo;- ..

ETI Promoção.
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lados em uma cadeira de bra-

ços, lendo ao lado uma mesa Ainda em fóco o feslival
com jarro de [lores.c. ,;.;OMO_..;;,;;;"N'±;;:;;;;;;;;;;;; �_=;o.....".".__,,;:;;;;_m_..,.....;;_'"'.....__iE.MEW_....;r,;-...............,....""""'__

OS preparativos para estas 30-

Íemnidades quer dizer, para tirar

() retraio, eram outr'ora um caso

seria. Os requifijes dos cabellos
e os bodulaques dos vestidos com
pl.caoam a criatura de tal manei

�� �u: q�ando s� olhava o relral� "" impossioe] se reconhecer ,a _ Sa;isftiti,simo com ,a p�bli�a-I como ° fazem_ os

�S�U3 bondosos
uiciima . Ínoaríacelrnente as poslçoes eram duas: a t essoa de pe, ,çao oa sua f-t'gunda carta, infeliz- e Íeaes conterraneos.

apoiada a uma columna, ou sentada ao lado de uma meoa com mente tenho a imperiosa necessi- Finalment�, trabalhemos fortes

um jarro de flores. dade de dar lhe attenção, rou- e unidos, sem preconceito e. sem

Resultava disso que [ornavam una posição forcada per- bando o meu diminuto tempo e mágoa, pela gloria do sport nesta

dendo toda a naturalidade.
.,

pondo para o lado materias imo linda e laboriosa particula do

Coitados dos nossos avós! Duros, tezes, de olhar estatelado portante� de sport. Brasil.

para um ponto [ixo tmsunliam-se definilioameníe á oeneração ou a Não custou muito ao Sr. Aldo
troca dos descendentes. Fernandes, incentivador da indis ..

,

ciplina do nosso sport, repito, a

Registra-se hoj.� a prsa}em da melindrosa ope; ação, o jovem Mo- demonstrar o seu despeito pela
data anniverraria do nOSS8 pre- acyr SJva, filho do sr. David consideração que deslructo no seio

zado conten anco, competente phar- Silva, do commercio desta praça. dos filhos desta terra e a CER
rnaceutico sr. João Dibern:mli, O enterramento do inditoso mo- TEZA DE QUE FORA VEN

proprietario da Pharmacia da F,�. ço ellectuou-se no "Cemiterio Pu- ClDO N \ INTERPRETA-
"A Gazela" [elicila-o. blico": "A Garela" envia con- ç,,.,.O DAS REGRAS SPOR-

dolencias á familia enlutada. TIVAS POR MIM APON-

prazer.
S. S. que possúe costumes da

gyria, usa�do unicamente de me

t'lphora barata, quiz me ridicula
rizar, fazendo desastrados paral
lelos, com uma sem--ceremonia

que não o recommenda.
Procura ,di) me attingir com

uma lingUlgem cheia de piadas
impróprÍ.:\5, parecendo mesmo le

sido um assiduo leitor da «Crie
tica·' de Mario Rodrigues, e

vencido num) causa indiscutivel
mente justa, que a entidade máxi
ma do spa: t n) Brasil tanto re

Roupas para homens e d I. ,

CASA A
commen a, até mesmo na, au a,

cnança so na de juizes de foot-ban, limitou-se
C
__A_P_I_T_A_L � I a «IraVas de desafio)}, recurso

A
·

d
dos pobres de vocabulario.

In a Deixando aindl esca?ar em ca-

da final de phrase uma modestia
fastidiosa, S. S, exibiu mais capa
cidade para ensaiar clubes car

navalescos, do que para ser arbi
tro em jOg03 de foot-ball.
Consulte-Sr. Aldo-a sua

Após a nota de ante-ôn- negligente consciencia; faça o

tem, fomos informados de que confronto das tres. palavras que,
O sr. cap. João Cancio de sem qualquer pretensão, es r ;vi
Souza Siqueira,. digno dele- na chronica de 2a. feira ultima,
gado especial, não aítendeu com as que me fôram atirada} pe
de prompto á reclamação la sua comprehensão de homem
que fizérd a commissão re- niquento, Procure verificar, bem.
ferida na nossa local, pro- de perto, qual o meu' ideal e

mettendo, entretanto, estudar como procedf, e responda-me
melhor o assllmpto depois verbillmente, na praça General
do carnaval. Esperamos, OSOrIO nO. 38-TeI. 1399 (le- OS PARANAENSES NOS
pois, que aquella digna au- sidencia), si é ou não \ m exte- VISITARÃO
roridade resolva satisfatoria- nuador do sport de ,ta terra?

, ,.

mente o assumpto, retiran- Procure mudar essa prejudi- ..

Teremos em l\1alO prOXlmo a

Para a Capital da Republica do, de ve-;, das proximida- cial nórma de vida e coadjuve I
vlSlta de um c?�blnado �aranae?

viajou ôntem o sr. Armando Rosa des da caes.!_ aquelles vehi-
comnosco , isto é, com os esfor- se, q�e devera Joga� aqUi no dla

turfman naquella cidade.

I
cuIas, por nao ser na.da a-, çados Nelson Nunes, Walter, 5. E o que nos Informou um

gradavel a?s passa�eJros .a- Amphilochio, Cap. Bittencollrt, grande paredro d) Federação.
Seguiu hoje para Cabeçudas o quelle ambIente, pOIS, nl11-

o autor destas linhas e outros

sr Arnoldo Maranhão, do commer- guem ign().r� que, ,de�ido a mais, pelo reerguiment� e mora-
CUMPRIU A PROYIESSA

cio desta praça.
falta de VIgia?, a noIte, a- lidade do desporto em Floriano
quelle l?cal � �ransforl11ado polis e, consequentemente, do
em sentIna publica. Estado e do Brasil.

TADAS. E' esse o r-teu maior

Em sua residencia no largo 13
de Maio, n. 7, falleceu hoje o

nosso venerando conterraneo, sr.

João Benjamim Wendhausen.
Sua rija têmpera. de cidadão

fê-lo digno do conceito geral, man
tendo Car�o circulo de relações,
nesta cidade.

Sô:u enterramento realizou-se

hoje, ás 1 7 horas, com grande
acompanhamento, no cemiterio da
Irmandad� do Senhor dos Passos.

aparada dos
omnibus

Ao Sr. Aldo Fernandes

C. J03E'
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Nomeações

Já está assentada a ida do sr.

Jorge de Arruda Proença, m. d.
official di nossa Aviação Naval,
para a presidencia da Federação
Catharinense de Dcspnrtos. S. s.,

em entrevista com o actual presi
dente interino, que fui convidado

pelo seu próximo substituto para
um almoço int:ma, dedarou ser o

seu maior desejo concluir o actual
campo «Adolpho Konder)} em

poucos mezes, com áreas para
athletismo, planos para basket,
voIley, caixão para saltos, etc.

Disse mais incentivaria a cons

trueção de outro campo-stádio, no
Largo I 3 de Maio, caso a

Prefeitura e o Governo do Es
tado attendam ao seu futuro

appello.

o Feris e o Flavio, como quize
rem.

Lyra Tennis
Dia 9 de fevereiro, a brilhante

aggremiação recreativa Lyra Ten
nis Clube abrirá os seus salões
para um grandioso baile á phan
tazia. Para essa reunião social á
carnavalesca reina grande intersse
na nossa alta sociedade.

Varios blócos estão sendo or

ganizados por foliões daquelle
aristocratico clube, o que nos le
va a assegurar o grande exito
dessa proxima noitada.O Flavio atacou o Feris, de

rijo. E que offensa pezada! Ima- Prefiram sempre o inegua-
ginem os meus leitores que o que- _

rido Flavio (querid) por ser meu
vavel SAElAO

amilSo) chamo:.! o coitado do Fe' IND lO de Cu rityb a,
ris de! Urubú M3.landro!!! ������oo���·

F
.

d' I' �
E

·

IOI um C:t50 Ip omatIco ...car- i 5tllhaços ..,
navalescamente diplomatico. O �� • •• J
Flavio n:?m sabe da gravidade "do � . �
assumpto: chamar um turco de ����� ����
urubú malandro é ruptura de re

lações amorosas na certa ...

O Feris veiu a mim e disse:
Sarapião, eu manda bisear minhas
hoste guirrera e nós péga Bort
tolusis e tira roupinias toda del
le e ellc ficas fantasiadus de A
dio, cumo aquelles Abilios lá do
Rio. Dispois nos dá um Correio
de Estado bra elle si €mbrulhà...

Com «A Cidade)} ,

do :Bisbilhota e a re

visão de A Gazela.

Bisbilhota, empastellaram
Um dia o teu nome e agora
O paslel com que brindaram
Teu nome, não sae mais fora.

QUAL O KEEPER MAIS E eu altivamente protestei, Não,
COMPLETO?

Bisbíhlola agora é assim
Com H antes de L,
Que quer? O mal não tem fim,
Revi:lão não tem quem zélel

Dos 4 que já vimos actuar no�

nossos grammados, Metralha, do
Iris F. C. apresenta-se como o

maIs completo, no momento.

O FIGUEIRENSE

..

e deverá ser, não só a sua, como

a de outro qU3.lquer club que

repetir caso idênticu. Algumas cenlenas de
lurislas vêm ao Rio
para gozar as deli··
das do nosso Carna
val!

O Governo do Estado já cum,
priu inicialm�nte a sua promessa,

por isso que no campo «Adolpho
Apiede-se, CO'110 um verdadei- Konder» já se encontram diver-

110 sportman e como cidadão bra-
sos trabalhadores escavando o

sileiro, do grande numero de môrro da «geral". Bravos!
at!l ;ta5 rusticos qu� possuimos em

A Interventoria Federal todo o paiz, antes, porem, ex-

assignou os seguintes actos pungindo os seus proprios defeitos,
de nomeação: directores dos que são claros e veteranos. De,
grupos escolares de Vallões sista desse maldito despeito e o

e São José, respectivamente, do insulto gratJito.
os srs. Orlando Figueiró e Seja-Sr. Aldo-:nais cava

Arno Hübbe e professor do lheiro, menos imprudente e pro-
Falleceu /esta madrugada no grupo escolar de Vallões o cure receber os visitant:"s com

• "Hospital de Caridade", após sr. Aleixo Reynaldo Schmidt.j um abraço fraternal de amIgo,

Nery, notavd arqueiro do Fi

gueirense, declarou-nos estar con

trariado com o seu dub. Interro-
Fo;nos informados d.:! que o gado dos motivos, o grande kl!eper

Figueirense é contrario á indica- escondeu a sua mágua. Acredita
ção do sr. C. José para Director mos, entrdanto, que 05 dirigentes
de Sports da Federação, apezar do c1ub d� Nery não o deixarão
de ser o linico rlub que assim escapar da malha, porque esse

resolveu, porque, talvez, a sua keeper, depois de Metralha, é �
disciplina foi criticada, como deve melhor nos nossos· grâmm�dôs. ',<" �' ."' ..
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O TAMANDARE' REAP
PARECERA'

O Tamandaré reapparecerá
ainda no 'próximo campeonato, com
um quadro forte e disciplinado. B:rões, duque!, e p�l?CeZaS
Esta informação foi fornecida pelo Vem de longe a Canoca,
sr. Antonio Taranto que declarou Para ver essas hellelas

,

mais occorrerá esse aconteciment� Que o Bom Carnaval colloca
em virtude dos criteriosos destinos, Sob as vistas de qu�m \vem

que a n03:.a Federação tomou,
Em busca das. alegna�

alliados á disciplina reinante nos
Dos tres grandiosos dIas,
Q' B '1

grammados de foot-ball. Assim ue so mesmo o. rasl. tem,

sim -diz o mis5ivista Taranto - Da loucura sem Igual,
Da festa do Carnaval !I!teremos sport na nossa terra.

Sobre alui. eleclrlca·NERY ESTA' CONTRA-
RIADO

Zé Florencio é bem sabido;
Me chamou para dizer:
-Escuta-me aqui, no ouvido,
Pois �ó tu deves s:lber:

Si surgir difficuldade
Para outra vez arrendar
A Luz, eu digo a verdade:
E' melhor, então, rifar!
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